
 

 
ការផ្តលយ់ោបលអ់ំពីការពាបាលការថែរក្សានិងការស្តត រនីតិសម្បទារដលអ់នក្ស
ថដលមានជំងថឺដលបណ្តត លម្ក្សពីការយ្បើ្បាសយ់្រឿងយ ៀនក្សនងុបរបិទននការរាល
តាតវីរសុក្សវូីដ-១៩ 
 
ការចូលរមួចំណែកដល់សន្តិសុខសុខភាពរបស់ប្បទេសនិ្ងសហគមន៍្ 
 
ជំងឺកូរ  ូណា 2019 Coronavirus 2019 (ឬ កូវដី-១៩) គឺជាជំងឺផ្លូវដទងហីមណដលបណាត លមកពីទោគសញ្ញា

ផ្លូវដទងហីមធ្ងន់្ធ្ងរ Coronavirus 2 (ឬ SARS-CoV-2) ។ ជំងឺទន្េះប្រូវបាន្កំែរ់ទោយការឆ្លងទមទោគផ្លូវ

ដទងហីមណដលមាន្ទោគសញ្ញា ោប់ចាប់ពីជំងឺផ្តត សាយធ្មមតា ដូចជាជំងឺផ្តត សាយរហូរដល់បញ្ញហ សុខភាព
ធ្ងន់្ធ្ងរ។ ទោគសញ្ញា ទន្េះទប្ចីន្ណរមាន្ប្គុន្ទតត  កអកឈបំឺពង់ក និ្ងដទងហីមខលី ឬពិបាកដកដទងហីម។ ជូន្
កាលក៏មាន្រមួបញ្ចូ លការឈចឺាប់សាច់ដំុនិ្ងអស់កមាល ងំផ្ងណដរ។ 
 

ទៅថ្ងងេី ១១ ណខមីនាឆ្ន  ំ២០២០ អងគការសុខភាពពិភពទោក (WHO) បាន្ប្បកាសថាការផុ្្េះទ ងី
ថ្ន្ជំងឺកូវដី-១៩នាទពលបចចុបបន្នគឺជាជំងឺោររារសកល1។ ទ េះបីជាជំងឺកូវដី-១៩ជាធ្មមតាមាន្លកខ
ែេះប្សាលទហយីមនុ្សសភាគទប្ចីន្ជាសេះទសបយីយ ងឆ្ប់រហ័សក៏ទោយក៏វាអាចធ្ងន់្ធ្ងរសប្មាប់ប្កុម
មនុ្សសមួយចំនួ្ន្រមួ ងំមនុ្សសចាស់និ្ងមនុ្សសណដលមាន្ប្បព័ន្ធការពារទខោយឬអនកមាន្ជមងឺប្បចាកំា
យ។ 
 

ជំងឺោររារនានានិ្ងភាពបន្ាន់្ណផ្នកសុខភាពដូចជាការផុ្្េះទ ងីថ្ន្ជមងឺកូវដី-១៩នាទពលបចចុបបន្ន
អាចទធ្វីឱ្យមនុ្សសជាទប្ចីន្បារ់បង់ជីវរិនិ្ងបងកហានិ្ភ័យបណន្ែមដល់ទសដឋកិចចពិភពទោកនិ្ងសន្តិសុខ
និ្ងទសែរភាព ងំមូល។ការធានាបាន្នូ្វការបន្តេេួលបាន្ការណង សុំខភាពកនុងកំ ុងទពលមាន្ជំងឺ
ោររារមួយទន្េះរមួ ងំទសវាសប្មាប់អនកណដលទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ងការពាបាលអនកណដលមាន្
ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្គឺចាបំាប់មិន្ប្រឹមណរទដីមបកីារពារសុខភាពរបស់
ប្បជាជន្ប ុទណាណ េះទេប ុណន្តក៏ចាបំាច់ដល់សន្តិសុខនិ្ងទសែរភាពផ្ងណដរ។ 
 

ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ ជា ឹកញាប់មាន្ណងមមកជាមួយជមងឺទផ្សងទេៀរជា
ទប្ចីន្ណដលមាន្លកខែេះ ក់េងទៅនឹ្ងសុខភាពោងកាយជាជាងចិរតដូចជាទអដស៍ ជំងឺរោកទងលីម

 
1  https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-
on-covid-19---11-march-2020 



   

2 
 

ប្បទភេ B និ្ង / ឬ C និ្ងជំងឺរទបងសួរឬជំងឺសរថ្សឈាមទបេះដូង ជំងឺោច់សរថ្សឈាមខួរកាល ជំងឺ
មហារកីនិ្ងការរងរបួសនិ្ងដំទៅណដលទកីរមាន្កនុងចំទណាមជំងឺរដថ្េទផ្សងទេៀរ។ ទលីសពីទន្េះទៅ 
ទេៀរគឺអនកណដលមាន្ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ ជាពិទសសអនកណដលទប្បីទប្គឿង
ទ ៀន្ទោយចាក់ណដលអាចមាន្ប្បព័ន្ធភាពសុាចុំេះទខោយ។ជាចុងទប្កាយការមាក់ងាយនិ្ងការទរសីទអីង
ណដលជាប់ ក់េងនឹ្ងការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ងជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្
ទប្ចីន្ណរបណាត លឱ្យអនកណដលទប្បីទប្គឿងទ ៀន្ទៅេេួលយកនូ្វធ្ន្ធាន្ជាមូលោឋ ន្ដូចជាលំទៅោឋ ន្ 
ការណង សុំខភាពនិ្ងការគបំ្េសងគមជាទដីមបាន្រិចរួចបំផុ្រ។ សប្មាប់ទហរុផ្ល ងំអស់ទន្េះវាអាច
នឹ្ងមាន្ការលំបាកបណន្ែមទេៀរសប្មាប់អនកណដលទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ងអនកមាន្ជំងឺណដលបណាត
លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ ទដីមបកីារពារខលួន្ពួកទគផ្្តល់ ទហយីពួកទគអាចប្បឈមនឹ្ងហានិ្
ភ័យកនុងការឆ្លងជំងឺកូវដី-១៩។ 
 

ដូទចនេះវាជាការសំខាន់្ណាស់ទដីមបធីានាបាន្នូ្វការបន្តេេួលបាន្ទសវាសុខភាពនិ្ងសងគមឱ្យបាន្ប្គប់
ប្គន់្សប្មាប់អនកណដលទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ងអនកណដលមាន្ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់
ទប្គឿងទ ៀន្និ្ងផ្តល់ការណង បំន្តណដលប្រូវការដូចមាន្ណចងកនុងបេោឋ ន្អន្តរជារិសប្មាប់ការពាបាល
ថ្ន្ការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ (UNODC / អងគការសុខភាពពិភពទោក WHO ឆ្ន  ំ២០២០) កនុងកំររិ
ដ៏លអបំផុ្រណដលអាចទធ្វីទៅបាន្កនុងកំ ុងទពលមាន្វបិរតិទន្េះ។ ទសវា ងំទន្េះរមួបញ្ចូ ល ងំទសវាកមម
កប្មិរ បក៏ដូចជាការពាបាលចិរតសាស្តសតនិ្ងការពាបាលទោយឱ្សងទៅតាមកណន្លងទផ្សងៗជា 
ទប្ចីន្។ 
 

ទន្េះក៏ប្សបទៅនឹ្ងអាែរតិរងឹមារំបស់រដឋជាសមាជិកថ្ន្អងគការសហប្បជាជារិណដលបាន្ទបតជាា ចិរត
ចំទពាេះសុខភាពសប្មាប់មនុ្សសប្គប់គន ណដលមិន្េុកន្រណាមាន ក់ទចាលណដលមាន្ណចងទៅកនុងរទបៀបវារៈ
ឆ្ន ២ំ០៣០ និ្ងបាន្ទលីកទ ងីពីរប្មូវការការពារសុខភាពសុវរែិភាពនិ្ងសុខុមាលភាពរបស់បុគគល
ប្គួសារ សមាជិកប្កុមងាយរងទប្គេះរបស់សងគម សហគមន៍្និ្ងសងគម ងំមូលទៅកនុងឯកសារលេធផ្ល
របស់ UNGASS 2016 សតពីីការទោេះប្សាយបញ្ញហ ទប្គឿងទ ៀន្ពិភពទោក។ 
 
ទៅកនុងបរបិេទន្េះទគប្រូវទសនីថារដឋជាសមាជិកនិ្ងប្បព័ន្ធថ្ន្ការពាបាល ការណងរកោនិ្ងសាត រនី្រិសមប 
ទប្គឿងទ ៀន្ ទរៀបចំណផ្ន្ការទដីមបធីានាបាន្នូ្វការណង បំន្តសប្មាប់អនកណដលទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ង
អនកណដលមាន្ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ទោយប្រូវទធ្វីការងារដូចខាងទប្កាម។ 
 

ផ្តល់ទសវាកមមបន្តមិន្ទអាយខកខាន្ 
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ពិចារណាពីការបន្តេេួលបាន្ទសវាកមមរបស់ប្បជាជន្ជាបន្តនិ្ងជាពិទសសទៅទពលមាន្វបិរតិ។ ទរៀបចំ
ណផ្ន្ការបន្តទសវាកមមប្រូវប្បាកដថាទធ្វីតាមអនុ្សាសន្៍េូទៅរបស់ជំងឺឆ្លងផ្លូវដទងហីមណដលប្រូវបាន្អនុ្វរត
តាមទហយីទគលការែ៍ណែនាពិំទសសសប្មាប់អនកជំងឺកូវដី-១៩។ 
 
ទោេះប្សាយសុវរែិភាពរបស់បុគគលិកនិ្ងអនកជំងឺណដលទៅកនុងទសវាកមមទនាេះ 
ពិចារណាពីរប្មូវការទដីមបទីរៀបចំការផ្តល់ទសវាកមមនានាទធ្វីដូទចនេះហានិ្ភ័យណដល ក់េងនឹ្ងការជិរ
សនិេធជាមួយមនុ្សសឬការជួបជំុសងគមទផ្សងទេៀរប្រូវបាន្ការ់បន្ែយទអាយបាន្ជាអបបបរមា។ 
ឧ ហរែ៍បន្្ប់រង់ចានិំ្ងជួររង់ចាទំៅកនុងកណន្លងពិទប្គេះជំងឺអាចប្រូវការការទរៀបចំទ ងីវ ិខែៈ
ទពលណដលមាន្កណន្លងសាន ក់ទៅ ប្រូវមាន្វធិាន្ការែ៍ការ់បន្ែយការរកីោលោលថ្ន្វរីុសកូវដិ-១៩ ។ 
កនុងចំទណាមមនុ្សសណដលកំពុងពាបាលរចួទហយីេនឹ្្មនឹ្ងការធានាឱ្យមាន្ការយកចិរតេុកោក់ជា
ប្បចា។ំ បែតុ េះបណាត លបុគគលិករមួ ងំបុគគលិកផ្សពវផ្ោយមូលោែ ន្ទលីការការពារជំងឺកូវដី១៩។និ្ងផ្ត
ល់ឱ្យពួកទគនូ្វឧបករែ៍ការពារ។ 
 
ប្រវូប្បាកដថាបរទិវែទសវាកមមគឺសាអ រនិ្ងមាន្អនាម័យ 
ទយងតាមការណែនារំបស់អងគការសុខភាពពិភពទោករមួមាន្ៈថ្ផ្្និ្ងវរែុណដលជូរនឹ្ងថាន សំំោប់ទម
ទោគជាប្បចា;ំ ការោងថ្ដឱ្យបាន្ទេៀង រ់និ្ងហមរ់ចរ់ទោយបុគគលិកនិ្ងមនុ្សសណដលមកយកទសវា
ប្រូវបាន្ផ្សពវផ្ោយអនាម័យ។ ោក់ទអាយមាន្េឹកោងថ្ដទៅតាមកណន្លងសំខាន្់ៗណដលទៅជំុវ ិ
បរទិវែកណន្លងទនាេះ។ េឹកោងថ្ដ ប្រូវណរមាន្ជាទេៀង រ់; ផ្្តងំរូបភាពផ្សពវផ្ោយទលីកកមពស់ការ
ោងថ្ដប្រូវោក់តាងំបងាហ  ទអាយទ  ី; ទដីមបធីានាថាបុគគលិកនិ្ងអនកណដលមកយកទសវាកមមមាន្
លេធភាពេេួលបាន្កណន្លងណដលពួកទគអាចោងថ្ដជាមួយសាប ូនិ្ងេឹក។ 
 

ផ្តល់ជូន្ប្បជាជន្នូ្វព័រ៌មាន្និ្ងមទធ្ាបាយទដីមបកីារពារខលួន្ពួកទគទៅប្គប់ទពលវាោ 
ទយងតាមការណែនារំបស់អងគការសុខភាពពិភពទោកទដីមបផី្តល់ព័រ៌មាន្ដល់ប្បជាជន្អំពីវធីិ្ការពារ
ខលួន្និ្ងផ្តល់ជូន្ប្បជាជន្ ក់េងនឹ្ងទសវាកមមណដលមាន្អនាម័យចាបំាច់ទដីមបកីារពារខលួន្ពីវរីុសដូចជា
សាប ូជាទដីម2។ ទលីកេឹកចិរតឱ្យមនុ្សសកំុប្បមូលផ្តុ ំគន តាមណដលអាចទធ្វីទៅបាន្ទោយបងាហ  ពីទប្គេះ
ថាន ក់សប្មាប់ខលួន្ទគនិ្ងអនកដថ្េ។ ផ្តល់ពរ៍មាន្និ្ងការណែនាដំល់បុគគលិក និ្ងប្បជាជន្ណដលមាន្
េំនាក់េំន្ងជាមួយទសវាកមមថាប្បសិន្ទបីជំងឺកូវដិ-១៩ ចាប់ទផ្តីមរកីោលោលទៅកនុងសហគមន៍្របស់
ពួកទគទហយី ទនាេះទបីមាន្អនកណាមាន ក់ណដលមាន្កអករិចៗឬប្គុន្ទតត ទៅសីរុែហ ភាព (៣៧.៣ អងោ
ទសឬទប្ចីន្ជាងទន្េះ) ប្រូវការទៅផ្្េះជាោច់ខារ។ 
 

ការបន្តទសវាកមមកប្មិរ ប 
 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
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ណចកចាយ ថាន ណំា ុកសូន្(naloxone) ដល់អនកណដលេំន្ងជាជួបប្បេេះករែីទប្បីថាន ទំ ៀន្ទលីសកំ
ររិរមួ ងំអនកណដលទប្បីថាន បំ្បទភេអាទភៀន្ បុគគលិកចុេះផ្សពវផ្ោយតាមសហគមែ៍ និ្ងអនកេេួលខុស
ប្រូវខាងណផ្នកសទប្ងាេះបន្ាន់្ណដលទធ្វីការងារទប្គឿងទ ៀន្។ បទងកីន្កិចចខិរខំប្បឹងណប្បងកនុងការណចកចាយ
មជុលសាអ រដល់អនកណដលចាក់ថាន ទំ ៀន្ទដីមបទីចៀសវាងពួកទគណចកចាយមជុលណដលទប្បីប្បាស់រចួ។ 
ពិចារណាអំពីការបន្តការគបំ្េពីមិរតអប់រមិំរតសូមបណីរតាមរយៈការេំនាក់េំន្ងពីចមាង យ។ 
 
ការបន្តថ្ន្ការពាបាលទោយឱ្សង 
ពិចារណាទលីវធិាន្ការែ៍ណដលអាចទអាយមាន្ការបន្តេេួលបាន្ថាន ពំាបាលរមួមាន្៖ ការសតុកឱ្សង
ទអាយបាន្ប្គប់ ណចកចាយឱ្សងទអាយដល់ផ្្េះ អនុ្ញ្ញា រទអាយយកឱ្សងទៅទលបទៅផ្្េះ ការទច 
ទវជជបញ្ញជ បណន្ែមនិ្ងការពន្ារមុខថាន ខំលេះៗ។ 
 

• ថាន  ំNaloxone ចាបំាច់ប្រូវមាន្ទៅកនុងកណន្លងពាបាលនិ្ងផ្តល់ជូន្ដល់អនកណដលទប្បីប្បាស់ថាន អូំ
ផ្ចូអីុរ(ប្បទភេអាទភៀន្)និ្ង / ឬអនកណដលធាល ប់ទ  ីការទប្បីថាន អូំផ្ចូអីុរទលីសកំររិ។ 

•  ក់េងនឹ្ងការពាបាលទោយទប្បីថាន អូំផ្ចូអីុរ(ប្បទភេអាទភៀន្)ជាមួយថាន ទំមតាដូន្និ្ងពពួកបូ
យប្ពីែន្ហវនី្(បូករមួការពន្ារការបទញ្ច បូយប្ពីែន្ហវនី្ប្បសិន្ទបីមាន្) ; បទងកីន្ចំនួ្ន្
អនកជំងឺណដលមាន្លកខខែ្អាចយកទៅទលបទៅផ្្េះទអាយយកទៅទលបទៅផ្្េះ;   ទអាយថាន ំ
យកទៅទលបទៅផ្្េះ យ ងរិចពីរសបាត ហ៍;   ទរៀបចំកំររិថាន ទំអាយបាន្រចួមុន្សប្មាប់អនកជំងឺមាន
ក់ៗទដីមបកីារ់បន្ែយទពលទវោរង់ចា;ំ និ្ងកំែរ់ទពលទវោទដីមបទីធ្វីយ ងណាឱ្យចំនួ្ន្អនកជំងឺ
ប្បចាថំ្ងងណដលេេួលទសវាមាន្ ប។ 

• ប្បសិន្ទបីមាន្ការ ប្ពួយបារមភពីការទររីទម  សូមប្បាកដថាអនកជំងឺមាន្លេធភាពេេួលបាន្គបំ្េ
ប្បឹកោពីណផ្នកឱ្សង។ 

• ពិចារណាបន្តការផ្តល់ដល់អនកណដលមាន្ទោគសញ្ញា និ្ងថាន សំប្មាប់ការពាបាលជំងឺណដលទកីរ
ទ ងីរមួគន ។ 

• ចំទពាេះមនុ្សសណដលមាន្ការចាប់អារមមែ៍ខពស់កនុងការបាលណដលមាន្បញ្ញហ ថ្ន្ការទប្បីប្បាស់ថាន ំ
អូផ្ចូអីុរឬមិន្មាន្កណន្លងពាបាល អាចជាជទប្មីសមួយណដរទោយទគអាចផ្តល់ថាន  ំ naltrexone 
សប្មាប់ការការពារការោប់ទ ងីវ ិបាន្ ។ 
 

ការបន្តថ្ន្ការពាបាលណផ្នកចិរតសាស្តសតសងគម 
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ប្បសិន្ទបីការពាបាលរមួ ងំការពាបាលជាប្កុមចាបំាច់ប្រូវបាន្ទគផ្តអ ក សូមពិចារណាពីលេធភាពថ្ន្
ការផ្តល់នូ្វទសវា ងំទន្េះឬការ ក់េងពីចមាង យ3 (ឧ។ តាមេូរស័ព្ឬអីុន្ធឺ្ែិរ)4,5 និ្ង / ឬទៅទល ី
បុគគលមូលោឋ ន្ណាមួយទដីមបផី្តល់ជូន្អនកជំងឺនូ្វការណង និំ្ងការគបំ្េណដលពួកទគប្រូវការ។ 
 

គបំ្េដល់ប្បជាជន្ណដលគម ន្ផ្្េះសណមបងរមួ ងំមនុ្សសណដលមាន្ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់
ទប្គឿងទ ៀន្ 
ផ្តល់ជូន្នូ្វេីជំរកទោយណែនាពីំការរកោចំងាយគំោរសងគមតាមណដលអាចទធ្វីទៅបាន្។ ទៅទពល
មាន្លេធភាព សូមណចកចាយឧបករែ៍សុវរែិភាពនិ្ងអនាម័យ និ្ងធានាបាន្នូ្វវធិាន្ការបងាក រណដល
ប្រូវបាន្ណែនាទំោយអងគការសុខភាពពិភពទោក។ 
 
ទ េះជាសែិរកនុងលកខខែឌណាមយួក៍គម ន្ន្ណាមាន ក់ប្រវូទគបដិទសធ្មិន្ឱ្យេេលួបាន្ការណងរកោសុខ
ភាពទោយសារណរពកួទគទប្បីទប្គឿងទ ៀន្ទ យី! 
សូមធានាទអាយបាន្នូ្វការេេួលបាន្ជំនួ្យផ្លូវដទងហីម បូករមួ ងំការណង យំ ងយកចិរតេុកោក់ទៅ
ទសវាសទស្តងាគ េះបន្ាន់្ដល់អនកណដលទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ងអនកណដលមាន្ជំងឺណដលបណាត លមកពីការ
ទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ទោយគម ន្ការទរសីទអីង។ សូមពិចារណាទលីការពិរណដលថាអនកណដលមាន្ជំងឺ
ណដលបណាត លមកពីទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ទហយីណដលពួកទគមិន្ ន់្បាន្ចូលពាបាលប្បណហលជាណគ
អាចចាប់អារមមែ៍កនុងការចាប់ទផ្តីមយកការពាបាលទប្គឿងទ ៀន្កនុងទពលមាន្វបិរតិទន្េះក៍ថាបាន្៖ វា
ចាបំាច់ណាស់កនុងការទប្រៀមខលួន្ទដីមបផី្តល់ការគបំ្េឱ្យបាន្ឆ្ប់។ ចំទពាេះទគលបំែងទន្េះមជឈមែឌ ល
ពាបាលទប្គឿងទ ៀន្អាចបទងកីរទសវាកមមសាកសួរសំែួរដំបូង(ប្េីយ )ោច់ទោយណ កទដីមបទីឆ្លីយ
សំែួរ ក់េងនឹ្ងអាយកូវដិ-១៩ និ្ងរប្មូវការពាបាលទប្គឿងទ ៀន្ទោយគម ន្ការពន្ារទពល។ 
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3 https://www.unodc.org/documents/17-01904_Rural_treatment_ebook.pdf 
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ខែៈទពលណដលមាន្វបិរតិដូចជាជំងឺោររារនាទពលបចចុបបន្នគឺជាឱ្កាសមួយទេៀរទដីមបរីលំកឹគុែរំថ្លមនុ្សស
ជាសកលនិ្ងរបួរមួកមាល ងំរបស់ទយងីទដីមបទីធ្វីការរមួគន ទដីមបទីគលទៅណរមួយទោយមិន្េុកឱ្យន្រណាមាន ក់ទអាយទៅ
មាន ក់ងងទ យី រមួ ងំអនកទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្ណដលមាន្ជំងឺណដលបណាត លមកពីការទប្បីប្បាស់ទប្គឿងទ ៀន្និ្ង
ប្គួសាររបស់ពួកទគ។ 
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